205

كالم الشهود

ثورات الربيع العربي...

تأمالت يساري فلسطيني
محمود شقير
I
كانت تلك مفاجأة ّ
بكل املقاييس .لم أكن أتو ّقع أن ينهار نظام احلكم املستبد في
مهدت السبيل لثورة سلمية في
تونس مبثل هذه السرعة ،وبفعل ثورة شعبية سلمية ّ
مصر وفي أقطار عربية أخرى .وخالل أسابيع معدودات ،ظهر في قاموسنا السياسي
مصطلح «الربيع العربي» الذي راح ّ
يبشرنا بعصر جديد ،بعد عقود من القمع
والعسف وامتهان كرامة املواطنني ،وحرمانهم من أبسط حقوق اإلنسان ،وإفقارهم
بسبب سياسات النهب والسرقة والتبعية واالستغالل.
كانت املفاجأة سا ّرة بطبيعة احلال .وقد أعادت إلى ذهني مفاجأة أخرى لم تكن
سا ّرة بالنسبة لي ،حينما انهار حكم احلزب الشيوعي في تشيكوسلوفاكيا ،بفعل
برت امتدا ًدا لربيع براغ الذي وقع في
«ثورة املخمل» التي كانت شعبية سلمية ،واع ُت ْ
العام  1968ولم ُيق ّيض له االستمرار ،بسبب ّ
تدخل القوات السوفيتية باسم حلف
وارسو آنذاك.
محمود شقير ،كاتب وقاص من فلسطني.
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شاهدا عن قرب ،على ثورة املخمل التي كانت واحدة من ثورات سلمية
كنت
ً
عدّ ة ،شملت بلدان الكتلة الشرقية التي كانت حتكمها األحزاب الشيوعية .يومها،
ّ
التشكل
ملتبسا قد بدأ في
جديدا
كنت أعيش منف ًّيا في مدينة براغ ،وأرى أن زم ًنا
ً
ً
على نحو ما .فقد كان ال بدّ للبيروسترويكا (إعادة البناء) التي ابتدأها ميخائيل
غورباتشوف زعيم احلزب الشيوعي في االحتاد السوفيتي آنذاك ،أن تفعل فعلها (رغم
ما شاب بنيتها من ضعف وقصور) ،وأن تترك أثرها اإليجابي على أنظمة احلكم في
بلدان أوروبا الشرقية ،وعلى أحزابها احلاكمة ،بحيث تُخرج البيروسترويكا هذه
ّ
وتفشي البيروقراطية
األنظمة وأحزابها من حاالت الركود والتر ّهل وانعدام الفاعلية
والعزلة عن اجلماهير ،إلى حاالت أكثر فاعلية وجذ ًبا للجماهير وتعمي ًقا لإلصالح
الذي كان ال بدّ منه ،لتطوير مجتمعاتها وإلظهار مزايا االشتراكية التي ُيفترض فيها
أن جتلب العدالة االجتماعية والطمأنينة للناس.
غير أن البيروسترويكا بدت غير قادرة على حتقيق ما يصبو إليه مؤيدوها من رؤى
وتطلعات ،بسبب اصطدامها مبصالح البيروقراطيني القابضني على زمام السلطة .ولم
يتمكن هؤالء املؤيدون من حشد الناس ،ولم يستطيعوا في الوقت نفسه ضبط احلراك
الذي ولدته البيروسترويكا لتوجيهه الوجهة الصحيحة .ذلك أنه وبحجة الدعاية
واستثمارا ملقولة الغالسنوست (املصارحة) راحت قوى ليبرالية
للبيروسترويكا
ً
موالية للغرب تنشط في تص ّيد أخطاء األنظمة احلاكمة في بلدان أوروبا الشرقية،
لتأليب اجلماهير ضدها وإلسقاطها هي وأحزابها الشيوعية التي تر ّبعت على قمة
السلطة سنوات طويلة ،ولم تُتح ألية قوى سياسية أخرى فرصة للظهور الف ّعال،
واكتفت بأحزاب اجلبهات الوطنية التي كانت مج ّرد واجهات سياسية شكلية ال
نفوذ لها وال تأثير (كانت اجلبهة الوطنية في سوريا وما زالت نسخة مك ّررة من ذلك
النمط من اجلبهات).
واضحا أن هذه القوى الليبرالية املوالية للغرب كانت تنمو ّ
باطراد في
هنا ،بدا
ً
أحشاء املجتمعات املعنية ،وتنتظر الفرص املواتية للتعبير عن نفسها ،وللوصول
في نهاية املطاف عبر الثورات السلمية إلى سدّ ة احلكم .وقد جاءت البيروسترويكا
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لتعطي هذه القوى فرصة ذهبية للظهور العلني ولزيادة نشاطها بني الناس .وهكذا
التقت عناصر االستغالل السلبي للبيروسترويكا مع سياسات احلرب الباردة ،التي
َّ
ظل الغرب يشنها طوال عقود ضد االحتاد السوفيتي وبلدان الكتلة الشرقية حتى
وصلت األمور إلى ما وصلت إليه.
شاهدا على ذلك ،وكنت أشعر مبرارة ج ّراء الهزمية التي منيت بها األحزاب
كنت
ً
الشيوعية ،لكنني حينما عرفت مقدار ما كانت متارسه هذه األحزاب من بيروقراطية
ومن عزلة عن اجلماهير ،أدركت أنه كان ال بدّ لها من هذا املصير الذي انتهت إليه.
ولم تشفع لها وألنظمتها احلاكمة اإلجنازات التي ال ينكرها أحد لصالح اجلماهير
في ميادين معينة مثل الرعاية الصحية والتعليم املجاني .أما احلريات السياسية فقد
كانت مفقودة متا ًما ،ما ّ
كبيرا في مجمل التجربة التي أطلقتها ثورة
شكل ً
نقصا ً
أكتوبر االشتراكية التي قادها لينني وحزب البالشفة في العام  ،1917وح ّققت
جناحات كثيرة ،ثم وقعت في التر ّهل والركود حتى وصلت إلى اللحظة التي لم تعد
قادرة بعدها على االستمرار ،وكان ال بدَّ من سقوطها على نحو مأساوي مثير.
II
شاهدا من
شاهدا عن قرب على ما وقع في بلدان الكتلة الشرقية ،وكنت
كنت
ً
ً
خالل شاشة التلفاز وغيره من مصادر األخبار على الثورة التي أطاحت بالدكتاتورية
ومهدت السبيل لثورات الربيع العربي التي انتصر بعضها وأطاح باحلكام
في تونسّ ،
ميهد السبل للمضي على طريق التغيير اجلذري ،مع ما يعترض
املستبدّ ين ،وراح ّ
ذلك من صعوبات وتعقيدات ،فيما بقي بعضها اآلخر يراوح في مكانه نتيجة
استعصاءات ،سببها تش ّبث احلكام مبواقعهم غير آبهني بالضحايا األبرياء من املواطنني
الذين يواجهون بصدور عارية أجهزة القمع املدججة ّ
بكل أنواع السالح.
ولم يخطر ببالي وأنا أتابع تط ّورات ثورة املخمل في تشيكوسلوفاكيا أن هذا
النمط الثوري ميكنه أن يناسب الوضع العربي ،مع ّأن انتفاضة شعبية سلمية كانت
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قد أسقطت احلكم العسكري في السودان في العام  ،1964وأن انتفاضة شعبية
سلمية كانت قد اندلعت في العام  1987في األرض الفلسطينية احملتلة .كنت
أتابع هذه االنتفاضة من منفاي البعيد .وأذكر أنني شاركت في ندوة في براغ للطلبة
العرب ،أنا والدكتور عمر شاهني ممثل احلزب الشيوعي األردني آنذاك في مجلة قضايا
السلم واالشتراكية ،حول هذه االنتفاضة ،وتو ّقعنا أن بإمكانها في حال استمرارها
أن حت ّرر األرض الفلسطينية من االحتالل اإلسرائيلي ،وأن تنجز هدف االستقالل
الوطني .وبالطبع استم ّرت االنتفاضة سبع سنوات ،لكن ضراوة القمع اإلسرائيلي
لها ،وتعامل القيادة الفلسطينية معها بأسلوب بيروقراطي من موقعها في اخلارج،
وتنافس القوى السياسية والفصائل الفلسطينية على خلق هيئات جماهيرية خاصة
بكل حزب وفصيل ،مما ساعد على شرذمة احلركة اجلماهيرية ،مع جملة نواقص أخرى
وأخطاء ،أخذت تق ّلل من زخم االنتفاضة بعد سنتها الثانية ،وأسهمت في إفراغها
من طابعها الشعبي ،ومن املبادرات اخلالقة التي كانت تتف ّتق عنها قرائح الناس ،ما
تقصر عن بلوغ أهدافها ،لكنها ّ
متكنت من وضع القضية الفلسطينية على
جعلها ّ
جدول أعمال العالم ،وأدخلتها إلى وعي أعداد متزايدة من البشر ،ورفعت حجم
التأييد العاملي للقضية الفلسطينية إلى ذرى جديدة.
اعتقدت آنذاك أن انتفاضة األرض احملتلة ضدّ االحتالل ،ميكنها أن تنقل تأثيرها
اإليجابي إلى الشعوب العربية الرازحة حتت حكم األنظمة املستبدة ،وأنها قد تسهم
في حتريك تظاهرات هنا أو هناك ،لكنها لن تتح ّول إلى ثورات شاملة تزيح عن
يدجنوا اجليوش ،فلم تعد قادرة على
قمة السلطة حكا ًما استطاعوا مع الزمن أن ّ
تكرار الدور الذي لعبته في اخلمسينيات والستينيات من القرن املاضي ،حينما قامت
بانقالبات راديكالية أطاحت باألنظمة السائدة ،ورفعت إلى قمة السلطة ضباطً ا ذوي
تطلعات وطنية ،ما لبثوا أن شرعوا في بناء أنظمة مستبدة معادية للحريات العامة
وللدميقراطية والتعددية (كان نظام عبد الناصر على هذه الشاكلة مع األسف ،رغم
وطنيته ومعاداته لالستعمار) .عالوة على تأسيس أجهزة أمنية وتشكيالت مس ّلحة
قادرة على جلم إرادة اجلماهير ،وحماية األنظمة من أية حت ّركات شعبية معارضة.
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كان القمع واالستبداد واالعتقال والتعذيب ميارس ضدّ املناضلني السياسيني من دون
هوادة ،ولم تسهم حت ّركات اجلماهير والنضاالت املتواصلة التي قامت بها األحزاب
اليسارية والقومية في إحداث التغيير املطلوب.
غير أن ممارسات القمع السافرة هذه لم تستمر على املنوال نفسه ،رمبا بسبب
تط ّورات محلية وإقليمية فرضت ذلك واستوجبته .فقد ظهرت منذ أواخر سبعينيات
وثمانينيات القرن املاضي انفراجات جزئية في سياسات هذا النظام احلاكم أو ذاك،
وع ّبرت عن نفسها بالسماح بالظهور العلني لألحزاب التي كانت تعمل في السر،
وسمحت ج ّراء ذلك بدميقراطية شكلية خ ّففت من حدّ ة القمع وتكميم األفواه،
وأفسحت في املجال النتخابات برملانية وف ًقا لقوانني انتخابية متحيزة ،بحيث ال
متنح القوى املعارضة سوى هوامش محدودة في البرملانات .يومها ،اعتقدت أن هذه
االنفراجات اجلزئية ميكنها أن ّ
تشكل بداية مقبولة ملسار طويل من الكفاح السلمي
العلني عبر البرملان ،لتحسني األوضاع االقتصادية واالجتماعية للجماهير ،وللوصول
إلى صيغ أرقى من املشاركة في اتخاذ القرارات السياسية ،ومبا يساعد على نشر مزيد
من الوعي في أوساط اجلماهير ،وتعبئتها وتنظيمها وتوسيع مشاركتها في احلياة
السياسية ،بعد أن تراجعت هذه املشاركة في أوقات سابقة بسبب سياسات القمع
واالضطهاد.
III
شجعني على تأييد هذا املسار والركون إليه ،ليس جبروت األجهزة األمنية التي
وما ّ
أوجدتها األنظمة احلاكمة في بلداننا العربية وحسب ،بل جتارب قوى اليسار في
أمريكا الالتينية التي مارس عد ٌد غير قليل من أحزابها ومنظماتها الكفاح املسلح،
احتذاء بالتجربة الكوبية وبانحياز أرنستو جيفارا إلى خيار حرب العصابات ،ثم
تقريبا إلى العزلة واإلخفاق .وظ ّلت األنظمة الديكتاتورية قابضة
انتهت كلها
ً
على السلطة ،تدعمها في ذلك الواليات املتحدة األمريكية ومخابراتها املركزية،
التي تآمرت على حكم سلفادور أليندي الدميقراطي في التشيلي ،وأسقطته أوائل
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سبعينيات القرن املاضي .وتآمرت على حكم احلركة الساندينية في نيكاراغوا بقيادة
دانيال أورتيغا وأسقطته عبر صناديق االقتراع ،بعد تقدمي رشوات مالية ضخمة،
إضافة إلى عناصر دعم وإسناد أخرى للقوى اليمينية هناك.
غير أن هذه األنظمة القمعية االستبدادية في أمريكا الالتينية لم تستطع ّ
حل
املشكالت املُلحة للجماهير في بلدانها ،وزادتها وصفات صندوق النقد الدولي
انفضاحا وعج ًزا فوق عجز ،ما أ ّدى إلى تصاعد نفوذ أحزاب اليسار
والبنك الدولي
ً
واحلركات االجتماعية والدينية املستنيرة (الهوت التحرير مثالً) التي تدافع عن
املصالح احليوية لقطاعات واسعة من اجلماهير ،مقرونة بالدعوة إلى رفض احلكم
الشمولي االستبدادي ،وإلى حتبيذ الدميقراطية والتداول السلمي للسلطة ،مع تقدير
عقالني ملوازين القوى وملنطق العصر اجلديد بعد انهيار االحتاد السوفياتي ودول
الكتلة الشرقية.
لقد أسفرت هذه السياسات اجلديدة لقوى اليسار واملتحالفني معه من حركات
اجتماعية وقوى سياسية وسطية معتدلة ،عن إزاحة األنظمة الديكتاتورية في عدد من
بلدان أمريكا الالتينية عبر صناديق االقتراع ،وتقدّ م اليسار وحلفاؤه لتس ّلم السلطة
في هذه البلدان بشكل دميقراطي سلمي .بل إن الساندينيني الذين خسروا احلكم في
نيكاراغوا قبل سنوات ،عادوا إلى احلكم عبر صناديق االقتراع بقيادة دانيال أورتيغا
نفسه ،بعد سنوات من تعبئة اجلماهير وتوعيتها واجتذابها إلى حركة الساندينيني
التقدمية.
اعتقدت لبعض الوقت أن بإمكان اجلماهير العربية أن حتذو حذو شعوب أمريكا
الالتينية التي عاشت ربيعها اخلاص منذ مطلع األلفية الثالثة ،وما زالت تواصل هذا
الربيع في بلدان جديدة في تلك القارة لم تصلها نسائمه حتى اآلن .وما جعلني
مؤ ّي ًدا لهذا الشكل من أشكال الوصول إلى السلطة ،إحساسي بأن ما جرى في أوروبا
الشرقية من حت ّركات جماهيرية عارمة لم يكن ممك ًنا في البلدان العربية ألسباب سآتي
على ذكرها فيما بعد .وألعد اآلن إلى بعض ما كانت عليه احلال في براغ ،أواخر عقد
الثمانينيات من القرن العشرين.
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IV
كنت ذات يوم من أيام شهر تشرين األول من العام  1989في مكتبي الواقع في
بناية كبيرة تشغلها مجلة «قضايا السلم واالشتراكية» التي كانت تصدر شهر ًّيا
بأربعني لغة في العالم ،ويداوم في مكاتبها ممثلون حلوالي سبعني حز ًبا شيوع ًّيا،
من بينها احلزب الشيوعي الفلسطيني الذي كنت أمثّله .وكان رئيس حترير املجلة
في العادة من األعضاء القياديني في احلزب الشيوعي في االحتاد السوفياتي ،عالوة
على طاقم كبير من احمل ّررين القادمني من االحتاد السوفياتي كذلك (حينما وصلت
البيروسترويكا إلى املجلة كان ال بد من تقليص عدد احمل ّررين السوفيات ،وكان كل
واحد منهم يتقاضى راتبني في الشهر ،بحجة كاذبة حول كثرة العمل الذي ال ميكن
إجنازه في وقت الدوام الرسمي ،وال بدّ في هذه احلالة من دوام إضافي يستوجب
احتج احمل ّررون على فكرة التقليص واعتبروا ذلك إضعافًا للمجلة ،ولم
راتبا إضاف ًّياّ .
ً
حشدا من املواطنات
صحيحا باملرة) .آنذاك ،جاءني من يقول لي إن ثمة
يكن ذلك
ً
ً
واملواطنني التشيك يتجمهرون في الساحة الرئيسة املسماة فاتسالفسكي ناميستي
الواقعة في مركز مدينة براغ .وهو حشد سلمي يطالب بالدميقراطية ،وبوضع حد
للفساد وللبيروقراطية وللعسف وتكميم األفواه.
كانت تلك مفاجأة بالنسبة لي .كنت أعتقد أن حكم احلزب الشيوعي ال ميكن
إال أن يكون في مصلحة اجلماهير .كنت بطبيعة احلال أعرف بعض جتاوزات يقترفها
أعضاء في احلزب ،وكنت أعتبر ذلك من جملة األخطاء الفردية التي ترتكبها قلة من
احلزبيني الذي يسيئون استخدام املسؤولية املناطة بهم .وكنت أعرف أن هنالك قوى
ليبرالية موالية للغرب تع ّبر عن نفسها على هذا النحو أو ذاك ،معلنة رفضها حلكم
احلزب الشيوعي ولالشتراكية ،ومت ّني نفسها بإعادة تشيكوسلوفاكيا إلى حظيرة
الليبرالية واحلكم الرأسمالي.
وكنت أعتقد أن هذه القوى ليست على قدر من القوة والنفوذ .وكان من أبرز
رموزها الكاتب املسرحي فاتسالف هافيل .والصحيح أنني لم أكن أشعر بأي عداء
جتاه حت ّرك هافيل وأنصاره .غير أنني لم أكن أتوقع أن لديهم القدرة على إطاحة النظام

 | 212الكرمل الجديد |  | 2خريف 2011

«االشتراكي» بتظاهرات سلمية بدأت محدودة العدد ،ثم ّ
تضخمت حتى أصبحت
تضم في صفوفها مئات اآلالف من املواطنني التشيك.
ّ
في تلك األثناء ،كنت ملتح ًقا أنا وابنتي أمينة ،التلميذة في الصف الثالث
اإلعدادي ،مبعهد في مركز املدينة لتع ّلم اللغة التشيكية .كانت معلمتنا تكرس
بعضا من وقت احلصة الدراسية للتحدث عن النظام احلاكم في بالدها .تتحدث
ً
بجرأة عن القمع واالضطهاد وعن البيروقراطية ونقمة الناس على الشيوعيني .أستمع
إليها وال أناقشها في األمر ،ألن من حقها في اعتقادي أن تعبر عن نفسها ،وأن
تتحدّ ث عما تعتقد أنها أخطاء يرتكبها حكام بالدها .وكانت تلجأ إلى السخرية
في بعض األحيان ،تسخر من الدعاية الرسمية للنظام عن اإلجنازات ودرجة الرقي
التي وصلتها تشيكوسلوفاكيا (بعد انتصار ثورة املخمل ،درج أنصار الثورة على
إعادة بث خطابات ميلوش ياكيش زعيم احلزب الشيوعي في الفترة من 1987
إلى  1989عبر شاشات في الساحة الرئيسة في براغ ،للضحك على خطابات هذا
الزعيم الذي كان ير ّوج بسذاجة وغباء في االجتماعات احلزبية للنسخة التشيكية
من البيروسترويكا .وهذا يشبه من بعض الوجوه اخلطابات املضحكة التي أحتفنا بها
بعض احلكام العرب املستبدّ ين في األشهر القليلة املاضية) .وكنت أرى في كالم
معلمتي شي ًئا من الصحة اعتما ًدا على ما صرت أعرفه من جتاوزات هنا وهناك.
وكنت في الوقت نفسه ال أقتنع بصحة ّ
كل ما تقوله ،ذلك أن تشيكوسلوفاكيا
كانت أفضل ،من حيث التطور االجتماعي واالقتصادي ،من بلدان أخرى في الكتلة
الشرقية (بولندا ورومانيا مثالً).
كنت أغادر املعهد أنا وابنتي في املساء ،ومعنا مجموعة من الطالبات والطالب
األجانب من أقطار شتى .ندخل الساحة الرئيسة في مركز املدينة ،ونرى حلقات احلوار
التي تنعقد في الساحة ،حيث يقوم أعضاء من احلزب الشيوعي التشيكوسلوفاكي
بإدارة حوارات مع شباب من اجليل اجلديد الذي لم يعد مقتن ًعا باستمرار هذه التجربة
التي يقودها احلزب منذ سنوات .وبالطبع ،كانت هذه التجمعات وما ينتج عنها من
حوارات واحتجاجات ،حتتمي بالغالسنوست (املصارحة) وهي من أهم مقومات
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مظهرا من مظاهر التجديد
البيروسترويكا التي أطلقها غورباتشوف ،باعتبارها
ً
وإعادة احلياة إلى االشتراكية التي تر ّهلت مع األيام.
ولهذا السبب ،كانت أجهزة النظام مشلولة األيدي إلى حدّ ما عن ممارسة دورها
واضحا أن
جتمعات املواطنني الذين راحوا يتزايدون يو ًما بعد يوم .وبدا
القمعي ضدّ ّ
ً
ملموسا على نحو ف ّعال في أوساط اجلماهير .كان
حضور احلزب الشيوعي لم يعد
ً
دوره يتضاءل لصالح األجهزة األمنية املكلفة مبراقبة أي نشاط معارض لسياسات
احلزب ،ولنهجه في حكم البالد.
غاصة بأعداد غفيرة من الناس.
ذات مساء ،كنت أمشي في الساحة الرئيسة وهي ّ
وكانت الصورة تتضح يو ًما بعد آخر :تتراخى قبضة احلزب احلاكم عن اإلمساك
بزمام األمور ،وتزيده التعليمات القادمة من موسكو ضعفا على ضعف .فالتعليمات
ال تقليص اجلهاز
تطالب بتطبيق البيروسترويكا في البالد ،ومن ضمن التعليمات مث ً
ّ
املتضخم .يبدأ احلزب إجراءات التقليص ،فال يجد التأييد
اإلداري البيروقراطي
الكافي حتى من أعضاء احلزب أنفسهم ،ويزداد تخ ّبطه وتزداد عزلته .وفي محاولة
للجم حت ّركات الناس ضد النظام يواصل جهاز املخابرات ممارسة دوره على نحو ما،
وعلى نحو غبي في بعض األحيان.
ذات مساء ،كنت أمشي هناك وإذا بفتاة تشيكية في مقتبل العمر ،تسألني بلغة
عربية فصيحة رأيي في حشود املواطنني هذه .اعتقدت منذ الوهلة األولى أنها لم
تلتق بي صدفة ،ويبدو أن املسؤولني عنها اشتبهوا في أمر وجودي في تلك الساعة
في املكان الذي يحتشد فيه أعداء النظام .اكتشفت من أسئلتها أنها تعرف انتمائي
السياسي .سألتني عن مجلة قضايا السلم واالشتراكية ،وعن احلزب الشيوعي
الفلسطيني وعن احلزب الشيوعي اإلسرائيلي .أعادتني أسئلتها إلى أيام ربيع براغ
الذي اندلع في العام  1968مببادرة من قائد احلزب الشيوعي التشيكوسلوفاكي
آنذاك :ألكسندر دوبتشيك الذي دعا إلى اشتراكية ذات وجه إنساني ،وإلى ضرورة
مت ّتع الشعب في تشيكوسلوفاكيا بالدميقراطيةّ .
تذكرت ذلك ،وأدركت بؤس املسعى
الذي تسعى إليه هذه الفتاة.
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V
في تلك األيام ،كنت أعيش في القدس التي ترزح حتت نير االحتالل الذي وقع في
العام  ، 1967وكنت على قناعة ميليها علي انتمائي السياسي ،بأن انحرافًا قد وقع
في سياسة احلزب الشيوعي التشيكوسلوفاكيّ ،
وبأن عناصر موالية للغرب وأخرى
موالية للصهيونية داخل احلزب حتاول حرف احلزب والدولة عن املسار الصحيح.
كانت تشيكوسلوفاكيا آنذاك من دول الكتلة الشرقية التي تتعاطف مع النضال
الوطني الفلسطيني ضد االحتالل اإلسرائيلي ،وذلك باالنسجام مع موقف االحتاد
السوفيتي.
اعتقدت يومها ّأن دوبتشيك مح ّرف مثل غيره من احمل ّرفني الذين ظهروا في تاريخ
احلركة الشيوعية العاملية .ولم يخطر ببالي أن ّ
أفكر في الشعب التشيكوسلوفاكي
قائدا
ومدى تق ّبله للحكم السائد في بالده .كان احلزب هناك هو ما يعنيني باعتباره ً
ومعبرا عن مصالح الشعب .ومن يعارض ذلك من أبناء الشعب فهو منحرف
للبالد
ً
عن املبادئ الصحيحة ،بتأثير الدعاية اإلعالمية الغربية املنطلقة من أملانيا الغربية
وغيرها من البلدان األوروبية ،التي كانت تك ّرس جهو ًدا كبيرة للتأثير على وعي
الناس هناك.
بعد انطالقة ربيع براغ بفترة قصيرة ،حت ّركت الدبابات السوفياتية باسم حلف وارسو
إلى براغ ،واحتلت العاصمة التشيكية واقتلعت أو رمبا تو ّهمت أنها اقتلعت ربيع
براغ من جذوره ،وأقصي دوبتشيك من قيادة احلزب (في تلك الفترة أحرق طالب
احتجاجا على الغزو الذي قامت
جامعي تشيكي نفسه في الساحة الرئيسة في براغ
ً
به القوات السوفيتية ،متا ًما مثلما فعل محمد البوعزيزي ولكن لسبب مختلف).
وعادت تشيكوسلوفاكيا إلى التماهي مع اخلط الرسمي للسياسة السوفيتية.
كنت آنذاك أتابع ما يجري في براغ من مكان إقامتي في القدس الشرقية احملتلة.
حدا لالنحراف الذي مثّله ربيع
وكنت
مبتهجا ألن الدبابات السوفيتية وضعت ً
ً
براغ .وقد سبق ذلك ،انزعاجي من ترويج أجهزة اإلعالم الصهيونية لربيع براغ وهو
في قمة ازدهاره ،ثم قيامها بحملة ضارية ضد تدخل القوات السوفيتية في شؤون
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مبتهجا لهزميته.
تشيكوسلوفاكيا الداخلية ،ما أضفى على ذلك الربيع شبهة جعلتني
ً
وكانت ممانعة النظام التشيكوسلوفاكي ورفضه التعاطي مع احملتلني اإلسرائيليني
قبل ربيع براغ ،من ضمن األسباب التي جعلتني معن ًّيا مبا يجري هناك (يتك ّرر هذه
صلحا مع الدولة الصهيونية ،وألنه
األيام وصف النظام السوري باملمانعة ألنه لم يبرم ً
يدعم املقاومة .ولذلك ،اعتبرت املمانعة ورقة رابحة في يد النظام تب ّرر له كل شيء،
وجتعل إذالل الشعب السوري وقتل أبنائه على أيدي أجهزة القمع شي ًئا ال يذكر أمام
املهمة الوطنية التي يضطلع بها النظام .ويبدو األمر في احلالة السورية ،كما لو أنه
ّ
أبدا بني املمانعة واحترام كرامة الشعب ،ومتكينه من حقه في احلرية
ال ميكن اجلمع ً
والدميقراطية واملساواة!).
VI
واصلت الفتاة التشيكية طرح األسئلة علي ،وكنا قد قطعنا مسافة غير قصيرة ونحن
بعيدا من ساحة فاتسالف التي يحتشد فيها املواطنون.
نتمشى في شوارع براغ ً
وأدركت أن املسعى الذي تقوم به فتاة املخابرات هو مسعى خائب ،ألنها كانت
كما يبدو تبحث عب ًثا عن دليل ما على أن عناصر مدسوسة من بعض أجهزة
ّ
تتدخل في الشأن الداخلي في
احلركة الصهيونية أو من دوائر احلكم اإلسرائيلي،
تشيكوسلوفاكيا ،كما كان احلال قبل عشرين عا ًماّ .
ولعل حقيقة كوني قاد ًما إلى
مبعدا من األرض احملتلة هي التي دفعتها إلى هذا البحث العابث ،إذ رمبا كان
براغ ً
مهمة ّ
يخطط للقيام بها أحد املندسني .وقد صرت
اإلبعاد في ظ ّنها مج ّرد تغطية على ّ
مقتن ًعا في ما بعد ،بأن تس ّلل بعض العناصر الصهيونية أو املوالية لها ،إلى ربيع
براغ في العام  ،1968ال يدين حركة دوبتشيك (وإن كان قد أثار من حولها بعض
تعبيرا عن هذه العناصر ومخططاتها املشبوهة ،بل كانت
البلبلة) ،ألنها لم تكن
ً
محاولة مخلصة لتعديل مسار احلزب الشيوعي نحو أفق أكثر انسجا ًما مع مصالح
اجلماهير.
تناسيت أمر تلك الفتاة ،وبقيت أتر ّدد على مكتبي في فترة ملتبسة ،وبدا متو ّق ًعا
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أن املجلة لن تستمر في الصدور كاملعتاد ،وهذا ما حدث بالفعل .ووقعت بعض
إشارات دالة على ذلك :في البدء ،جاء عدد يقدّ ر باملئات من املتظاهرين من طالب
كلية الهندسة في براغ ،جتمهروا أمام مدخل املجلة وهتفوا :اكتبوا احلقيقة .ثم غابوا.
في األيام التالية ،الحظت أن الشعار العريق «يا عمال العالم احتدوا» املثبت
بحروف بارزة على واجهة مبنى املجلة قد انتزع من مكانه .فيما بعد رأيت متثال
لينني في الساحة املجاورة يتح ّرك من مكانه على إيقاعات رافعة حديدية ضخمة لها
أنياب.
في تلك الفترة ،كانت «ثورة املخمل» السلمية بقيادتها الليبرالية ،قد أجبرت
احلزب الشيوعي التشيكوسلوفاكي على إشراكها معه في حكم البالد ،ثم ما لبثت
أن أزاحته من سدّ ة احلكم ،منهية بذلك حقبة من تاريخ تشيكوسلوفاكيا املعاصر،
كثيرا من اخلطايا واألخطاء .وفيما
شهدت إجنازات ال ميكن إنكارها مثلما شهدت ً
بعد أيضاً ،أخذت تتغير أسماء الشوارع ومحطات املترو وكل ما له عالقة بالعهد
القدمي .وعلى رصيف شارع بلزن في براغ ،كان ثمة متثال جلنديني سوفيتيني ممن
أسهموا في حترير تشيكوسلوفاكيا من جيوش النازية إ ّبان احلرب العاملية الثانية .وقد
قام أنصار الثورة اجلديدة بتلطيخه بالدماء التي مألت وجهي اجلنديني وأيديهما،
فكأن دخول القوات السوفياتية غير املنطقي إلى براغ في العام  1968قد امتدّ ليمحو
مأثرة هذه القوات التي اجترحتها في العام .1945
ورغم تلك املمارسات ،فقد صرت في ما بعد على قناعة بأن من حق شعوب
أوروبا الشرقية أن تثور على العسف والقمع واالضطهاد ما دام اإلصالح من داخل
متعذرا ،ومن حق
األنظمة احلاكمة التي كانت تسمي نفسها “اشتراكية” قد أصبح
ً
هذه الشعوب أن حتصل على الدميقراطية التي حرمت منها حتت مختلف احلجج
واالدعاءات .وفي الوقت نفسه ،تع ّززت قناعتي بعد متابعات متصلة ألحوال
تلك الشعوب ،إثر تخ ّلصها من تلك األنظمة احلاكمة ،بأن العودة إلى أحضان
الرأسمالية ،وهيمنة رؤوس األموال األوروبية واألمريكية ليست هي املخرج الصحيح
لهذه الشعوب التي تعاني اآلن من شرور الرأسمالية ،وسياساتها التي تزيد اجلماهير
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فقرا ومعاناة ،وتزيد في الوقت نفسه ق ّلة من الشرائح االجتماعية املتن ّفذة
الكادحة ً
والتابعة غنى ورفاهية ورخاء.
VII
وما دامت الثورات ال تصل كلها إلى الغاية املرج ّوة التي تخدم مصالح الشعب ،لهذا
تفحص
السبب أو ذاك .وما دامت عرضة للسرقة ولالختطاف ،يصبح من الواجب ّ
كل ما يحيط بالثورات العربية الراهنة من محاذير وأخطار .وال بدّ في هذه احلالة من
االنتباه إلى املناورات التي قد تقوم بها قوى النظام القدمي التي ال تتخلى عن امتيازاتها
ببساطة .وال بدّ من التدقيق في احتمال هيمنة قوى غير مؤ ّهلة ألن تعبر عن مصالح
اجلماهير ،فتنحرف بالثورة وتزيحها عن مسارها الصحيح.
لذلك ،يصبح من املنطقي طرح السؤال :إلى أين يأخذنا الربيع العربي؟ وملاذا
لم يتك ّرر في الوطن العربي منوذج أمريكا الالتينية عبر صناديق االقتراع؟ في حني
أمكن تكرار النموذج األوروبي الشرقي أو ما يشبهه إلى حدّ ما! كانت هنالك بعض
استثناءات بطبيعة احلال .فقد تك ّرر هذا النموذج في ّ
كل من تونس ومصر مع فارق
وحيد :في أوروبا الشرقية رفعت الثورات ممثليها إلى قمة السلطة منذ اللحظة األولى
النتصارها ،وأما في مصر وتونس فقد أجنزت اجلماهير الثورة وتولّت القيادة في
املرحلة االنتقالية املمتدة حتى اآلن قوى لم تكن هي التي قادت الثورة .وفي ليبيا ج ّر
نظام القذافي االستبدادي الثورة السلمية إلى أتون حرب ضارية .وما زال النظامان
احلاكمان في اليمن وسوريا يحتكمان إلى السالح بدرجات متفاوتة بني ّ
كل منهما،
لقمع الثورتني السلميتني هناك .ومت سحق الثورة الشعبية السلمية في البحرين بقوات
درع اجلزيرة القادمة من خارج البالد.
VIII
ولعله من املناسب في هذا املقام أن أشير إلى بعض ما د ّونته في أوراقي ،من باب الرغبة
في قراءة أفكاري مجدّ ًدا ومحاكمتها في ضوء ما أثبتته التجارب وخبرات الثورات.
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فقد د ّونت في العام  2007تو ّقعاتي للحالة التي سوف يكون عليها الوطن العربي
بعد خمس سنوات ،أي في العام  2012على النحو التالي:
“ليس من السهل التنبؤ مبا سيكون عليه الوطن العربي بعد خمس سنوات،
بالنظر إلى املفاجآت غير احملسوبة التي ميكن أن تقع هنا وهناك ،وبالنظر إلى التبدالت
املفاجئة التي قد تفرض نفسها على هذا القطر العربي أو ذاك ،أو على مجموعة أقطار
بعينها ،بسبب تطورات محلية أو بسبب تغيرات في السياسة العاملية التي يتأثر بها
العالم العربي.
أتو ّقع أن تستمر حاالت عدم االستقرار في عدد من البلدان العربية .وسوف
تواصل احلركات اإلسالمية صعودها (مع احتمال تراجع بعضها هنا وهناك)،
مستفيدة من استمرار حالة الضعف والترهل في النظام العربي الرسمي ،ومن عدم
التمكني للمواطنة الصحيحة في الدولة القطرية ،بسبب إصرار هذه الدولة عبر
أجهزتها القمعية والبيروقراطية ،على إضعاف بنية الدولة املدنية فيها لصالح بنية
السلطة القمعية ،وما يترتب على ذلك من تهيئة املناخات غير السوية التي تتعاظم
فيها النزعات الطائفية واإلثنية ،وغيرها من االنتماءات القبلية والعشائرية املتخلفة.
غير أن هذا لن مينع قيام الدولة القطرية بإجراء بعض التحسينات على صورتها ،وعلى
أسلوب تعاملها مع املعارضة السياسية ومع املواطنني ،لضمان مواجهة ناجحة إلى حد
ما ،بالوسائل الدميقراطية حين ًا وبوسائل القمع البوليسي حين ًا آخر ،ضد احلركات
اإلسالمية.
وسوف توقعنا احلركات اإلسالمية في مزيد من املعاناة ،دون أن تتمكن من حل
ال معقو ًال ،بسبب ضبابية
أي من مشكالتنا الوطنية أو االجتماعية أو االقتصادية ح ً
برامجها ونزعتها غير الواقعية وعدم إميانها الفعلي بالدميقراطية ألنها منتج غربي،
وبسبب األيديولوجيا الشمولية التي تتبناها هذه احلركات ،ورغبتها في تعميم
رؤيتها العقائدية على سائر الناس في مجتمعاتها ،وبسبب الصراعات التي سوف
تقع بينها وبني القوى املتسيدة على الدولة القطرية.
وأتو ّقع أن تعود القوى الدميقراطية العربية التي تضم في صفوفها :اليساريني
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والوطنيني التقدميني وكل الداعني إلى الدميقراطية وتعزيز املجتمع املدني ،إلى إحراز
حالة من االنتعاش ،وإلى تعزيز صفوفها ،خصوص ًا مع التزايد املتوقع ألزمة األنظمة
احلاكمة على مختلف األصعدة ،وباالستفادة من حالة الصراع التي لن تهدأ بني
القطبني املتصارعني :األنظمة احلاكمة من جهة واحلركات اإلسالمية من جهة أخرى.
غير أن هذه القوى ،لن تكون مؤهلة في السنوات اخلمس القادمة لكي تكون
البديل الذي سوف يخرج اجلماهير العربية من معاناتها ،ألنها لن تكون قد تخلصت
بعد من تخلفها الفكري والنظري ،ومن ضعفها وقصورها وعزلتها عن اجلماهير.
وألن هذه اجلماهير – وهذه مسألة في غاية األهمية  -سوف تظل مستلبة إلى
فترة أطول ،بفعل استمرار تأثرها باحلركات اإلسالمية التي تستثمر ملصلحتها هالة
القداسة التي للدين اإلسالمي في نفوس الناس ،وبفعل سياسات التضليل والترويج
للنزعة الالعقالنية وغيرها من النزعات غير السوية ،التي تتولى نشرها أجهزة إعالم
متطورة ،تسيطر عليها الواليات املتحدة األمريكية وغيرها من القوى ذات املصلحة
في إبعاد اجلماهير ،عن ساحة الوعي الصحيح.
وفيما يتعلق مبسؤولية املثقفني ،وحول املخرج املتوقع من أزمة الواقع العربي،
فال بدّ من نزع صفة التوحش عن الدولة القمعية ،أو على األقل التخفيف ما
أمكن من صفة التوحش هذه .فمع التطورات اجلديدة الواقعة في ميادين اإلعالم
واالتصاالت ،متكنت الدولة القمعية من تعزيز مصادر قوتها ،جلهة مواصلة إحكام
سيطرتها على اجلماهير بوسائل الدعاية التي حتجب احلقيقة عن األذهان ،وتنشر
األوهام اإليديولوجية عن حكمة ورصانة وأمانة الدولة جتاه مواطنيها( ،مع أن نسبة
كبيرة من هؤالء املواطنني لم تعد تنخدع بإعالم الدولة املزيف) يساعدها في ذلك
اإلعالم اخلارجي الذي لم تعد الدولة قادرة على منعه من اختراق حدود سيادتها
الوطنية ،لكنها ال تعبأ بهذا االختراق ،ألنه مبجمله ،ومع استثناءات قليلة ،إعالم
موجه لغايات حجب احلقيقة وإشاعة البلبلة ،وخلدمة العوملة األمريكية وأهدافها التي
ال تشكل أية غضاضة بالنسبة للدولة القمعية.
املوجه والتابع ،لم تعد الدولة القمعية تخشى
لذلك ،وأمام سطوة أجهزة اإلعالم ّ
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املثقفني مثلما كان احلال في زمن سابق ،حيث كان للكلمة احل ّرة وقعها وتأثيرها.
اليوم ،بعد سقوط املشاريع النهضوية والبرامج واألفكار الكبرى ،أو عدم حتققها بعد
سنوات طويلة من النضال ،تفسح الدولة وأجهزة اإلعالم التابعة لها مباشرة أو على
نحو غير مباشر ،في املجال ألعداد من املثقفني لقول نصف احلقيقة أو ما هو أكثر
من ذلك( ،شريطة أال يجري املساس مبا هو جوهري وحساس بالنسبة للدولة) لكن
املهم من يسمع ومن يتأثر؟ لقد أصبح املواطن نهب ًا لتأثيرات سلبية شتى ،بحيث
يظل الكالم مجرد كالم .أكثر من ذلك ،فقد أصبح مبقدور املثقف أن يؤلف كتب ًا
يضمنها وجهات نظر صائبة حول التغيير وضروراته ،وميكنك أن جتد هذه الكتب
متوافرة في املكتبات املنتشرة في قلب هذه العاصمة العربية أو تلك دون رقابة أو
حجر عليها ،ولكن السؤال :من يقرأ هذه الكتب؟ ال أحد تقريب ًا سوى نخبة من
املثقفني املهمشني املعزولني عن مواقع الفعل والفاعلية والتأثير ،ومعهم عدد محدود
جداً من القراء املعنيني باملعرفة.
الطريق إلى املستقبل في حالتنا العربية والفلسطينية صعب ومحفوف باملخاطر،
وسوف تزداد الضغوط األمريكية واإلسرائيلية علينا بسبب ما نحن فيه من ضعف
وتفكك ،وسيظل املثقفون العرب عرضة للتهميش وانعدام الفاعلية إلى أمد قد
يطول .غير أن ما يجري في العالم من تظاهرات منتظمة ضد العوملة األمريكية ،ضد
احلرب والهيمنة ،ضد االحتالل اإلسرائيلي لألراضي العربية والفلسطينية ،ومن أجل
الدميقراطية والعدالة االجتماعية والتقدم ،وما يجري في العواصم العربية بني احلني
واآلخر من تظاهرات واحتجاجات تتناغم مع حركات االحتجاج في العالم ،مضاف ًا
إلى ذلك كله ،انحياز أعداد كبيرة من املثقفني العرب إلى أفكار التقدم والتنوير
والعدالة االجتماعية والدميقراطية ،ومثابرتهم على التمسك مبواقفهم الشريفة ،يفتح
الباب لشيء من األمل ،بالرغم من كل عناصر القهر والظالم احمليطة باملشهد العربي
الراهن».
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IX
لن أعلق على ما كتبته في أوراقي قبل أعوام ،ففيه شيء من الصحة كما أعتقد
لكن ،يجدر التذكير ّ
بأن الشروط التي فرضتها األنظمة العربية
وفيه شيء من اخلطأْ .
همشت
املستبدّ ة ،عبر صيغ الدميقراطية الشكلية ،على قوى املعارضة السياسيةّ ،
هذه القوى وحرمتها من فرص االستفادة من هذه الدميقراطية إال على نحو محدود،
ولم ّ
متكنها من ممارسة أي تأثير ملموس على اجلماهير (تستثنى من ذلك جماعة
اإلخوان املسلمني في بعض البلدان العربية ،ولذلك أسباب شتى ال مجال للخوض
فيها اآلن).
من هنا ،وبالعودة إلى منوذج أمريكا الالتينية ،ميكن االستنتاج أنه لم يكن
ممك ًنا لهذا النموذج أن ينجح في احلالة العربية ،لسببني ،األ ّول :ضعف نفوذ القوى
الدميقراطية في صفوف اجلماهير ،وإبعاد هذه اجلماهير في الوقت نفسه عن السياسة
مبختلف أساليب الضغط املباشرة وغير املباشرة ،والثانيّ :
حتكم األنظمة بنتائج
االنتخابات عبر التزوير والبلطجة والقوانني املتح ّيزة وغير ذلك من إجراءات.
لذلك ،وقعت الثورات العربية الراهنة ،لتعيد تذكيرنا بالنموذج األوروبي الشرقي
على نحو من األنحاء.
X
وقد يكون من املناسب إلقاء نظرة على ما جرى ويجري في منطقتنا منذ أحرق
التونسي محمد البوعزيزي نفسه وحتى اآلن ،حيث يعيش الوطن العربي من املاء
إلى املاء وضع ًا نوعي ًا غير مسبوق بعد اندالع الثورتني الشعبيتني التونسية واملصرية
وما تالهما من ثورات ّ
مرشحة ألن تضع شعوبنا العربية ،ومن ضمنها الشعب
الفلسطيني ،على طريق احلرية والكرامة والدميقراطية والعدالة االجتماعية ،وذلك
تترسخ فيها املواطنة ،من دون متييز أو امتهان لكرامة
بإجناز بناء الدولة املدنية التي ّ
اإلنسان ،أو إثارة للنعرات الطائفية أو اإلقليمية.
وكما يبدو من سياق ما يجري من ثورات شعبية ومن تظاهرات احتجاجية في
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عدد من األقطار العربيةّ ،
توحش السلطة السياسية احلاكمة في الدولة
فإن زمن ّ
املتوخاةّ ،
ّ
وإن زمن إبعاد اجلماهير عن السياسة وعن
العربية القطرية ذاهب إلى نهايته
الثقافة اجلادة والفن الراقي ،وإغراقها في الوقت نفسه في فيض من منتجات الثقافة
ّ
املسطحة التي تخاطب الغرائز وحتتقر العقول ،إمنا هو في طريقه إلى
االستهالكية
ّ
ال لكنه غير بعيد ،من سماته
ليحل مح ّله زمن جديد قد ال يكون سه ً
االندحار
املتو ّقعة عودة اجلماهير بفاعلية واقتدار إلى ميادين السياسة وإلى مسرح التاريخ،
ليكون لها رأيها في كل شأن من شؤونها وشؤون الوطن سواء بسواء .ومن سماته
املتو ّقعة كذلك ،االهتمام اجلاد بالثقافة الوطنية ذات األبعاد التقدمية الدميقراطية
واإلنسانية ،باعتبارها التعبير الصحيح عن إنسانية اإلنسان ،وعن حتصني وعيه ضدّ
اخلرافة والوهم وغسل األدمغة ،وصرف الشباب عما تعيشه مجتمعاتهم من قضايا ال
يجوز االنصراف عنها إلى غيرها مما ال ينفع املجتمع وال تستقيم معه احلياة.
لقد شاهدنا في السنوات العشرين املاضية مئات الفضائيات التلفزيونية التي
تكاثرت في محيطنا العربي ،وكانت الغالبية العظمى منها مكرسة إللهاء الناس
وبحق أوطانهم من جرائم وعسف
عما يجري من حولهم ،وعما ُيرتكب بح ّقهم
ّ
ّ
وتطاوالت ،ومن فساد وسرقة وتخريب لالقتصاد الوطني ملصلحة نخب طفيلية
أثرت ومألت جيوبها وحساباتها السرية في مصارف العالم ،بأموال مسروقة من عرق
الشعوب العربية وكدّ ها وكدحها.
وكان من نتيجة ذلك ،ليس فقط ظهور التش ّوهات في البنى االقتصادية
للمجتمعات العربية ،بل إن التش ّوه طال البنى االجتماعية والثقافية واألخالقية
وأدى إلى قلب املعايير .وكنا نحن الفلسطينيني ،ونحن نعاني من فداحة االحتالل،
قد تأثرنا بذلك إلى حدّ غير قليل ،فانهارت القيم النبيلة ،قيم الصدق والنضال
ّ
والتعصب والنفاق.
والغش واخلداع
والتضحية والوفاء ،وح ّلت مح ّلها قيم األنانية
ّ
وانهار مستوى التحصيل العلمي في املدارس واجلامعات ،وضعفت مكانة الثقافة
اجلادة ولم يعد لها دور ملموس في حياة الناس ،واستفحلت نزعات احملافظة والترويج
وتعمق التمييز ضدّ
للخرافة والت ّرهات التي ال يربطها رابط مع التفكير العلمي،
ّ
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النساء ،وخفتت األصوات املنادية باملساواة بني املرأة والرجل ،وانتعشت الثقافات
احمللية التي تعلي من شأن العائلة والعشيرة على حساب االنتماء للوطن ،والتي جتد
ضالتها املنشودة في تغذية النزعات اجلهوية في أوساط الناس.
غير أن املفاجأة التي أبرزتها الثورتان التونسية واملصرية ومن بعدهما الثورة الليبية
وكذلك الثورات التي لم تصل بعد إلى ب ّر األمان ،هي ما وقع فجأة من دون تو ّقعات
ظن ّ
دجنوه باحلديد والنار والعسف وظالم
احلكام أنهم ّ
مسبقة .فالشعب الذي ّ
ظن ّ
احلكام.
السجون ،بحيث لن يعود قادراً على التحدّ ي ،ثار على العسف وخ ّيب ّ
والشعب الذي ظ ّنوا أنهم أمعنوا في جتهيله عبر أجهزة إعالمهم املض ِّللة ،بحيث
لن يتمكن من معرفة احلقيقة ،لم تستطع هذه األجهزة تضليله ،فلم يستم ّر في
السكوت على ما جرى ويجري من جتاوزات .بل إنه بعزمية شاباته وشبابه كسر حاجز
اخلوف من احلاكم املستبد وأجهزته القامعة ،ثم مارس الدخول على نحو كثيف إلى
سيمهد إلنهاء حقبة طويلة مظلمة من الفساد واالستبداد.
ساحات النضال الذي
ّ
ّإن ما جرى ويجري في محيطنا العربي له تأثير بالغ على صراعنا نحن الفلسطينيني
مع االحتالل .ومن واجبنا أن نسارع إلى استخالص الدروس مما جرى ويجري ،وإلى
إطالق العنان لقدراتنا الكفاحية والعلمية والثقافية واالقتصادية على النحو الذي
يخدم قضيتنا الوطنية .من واجبنا كذلك ،الشروع في ترتيب عالقاتنا مع احمليط
العربي على نحو أكثر فعالية وخدمة للقضية الفلسطينية ،خصوص ًا ونحن نعلم
علم اليقني أن دولة االحتالل كانت وما زالت تستنسر علينا بفعل الضعف العربي
الذي جعل التأييد العربي للقضية الفلسطينية في أضعف حاالته ،ولم يكن أبداً في
املستوى املطلوب.
اآلن ،في هذا الزمن الذي يأخذنا إلى مشارف عصر جديد ،وأمام فرص ّ
تشكل
أنظمة عربية دميقراطية مستندة إلى إرادة اجلماهير ،ستدخل القضية الفلسطينية
منعطف ًا نوعي ًا لم نعهده من قبل .ولذلك ،علينا أن نسعى إلى اصطفاف متر ّفع عن
املصالح الفئوية الض ّيقة ،لكي ننهي االنقسام بني جناحي الوطن ،ولكي نتوصل
إلى صيغة للوحدة الوطنية تأخذ الشراكة السياسية فيها مكانها الصحيح ،بحيث
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يتخ ّلص النظام السياسي الفلسطيني من مظاهر الشمولية والهيمنة وتهميش القوى
يسهل للجماهير دخولها احل ّر إلى ميدان السياسة،
السياسية األخرى ،وبحيث ّ
ويساعد على جتميع القوى السياسية وهيئات املجتمع املدني لتحقيق الهدف الرئيس
الذي نصبو جميعا إليه أال وهو :إنهاء االحتالل اإلسرائيلي ألرضنا ،وانتزاع أهدافنا
املشروعة في احلرية والعودة وتقرير املصير واالستقالل ،وبناء دولة مدنية حتترم املواطنة
وحتقق العدالة االجتماعية للجماهير ،وتعلي من شأن التعدّ دية واحلريات الشخصية
والعا ّمة والدميقراطية وحقوق اإلنسان.
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